
Program Nordenstedtska seminariet 
– föreläsare våren 2022 
 

Om Nordenstedtska seminariet: 

På Kulturen bedrivs forskning med relevans för museets verksamhet. Som ett led i 

detta, har Kulturen infört Nordenstedtska seminariet. Det är en föreläsningsserie      

finansierad av Nordenstedtska Stiftelsen, där både Kulturens personal och inbjudna 

föredragshållare presenterar pågående eller avslutade vetenskapliga arbeten. Före-

läsningarna genomförs kvällstid kl. 18.00–19.00 vid tio tillfällen under året och under 

dagar då Kulturen har kvällsöppet. Varje föreläsning är cirka 40–45 minuter lång och 

avslutas med frågestund (cirka 15 minuter). Ingen anmälan och ingen entréavgift. 

Däremot begränsat antal platser, som kom gärna 15–20 minuter före start.  

 

16 mars: Mattias Karlsson 

Sockensigillen i Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm 

I ett pågående forskningsprojekt om Lunds stifts sockensigill uppmärk-

sammas bortglömda sigill som ligger till grund för helt nya rön. På 1500-

talet hade i princip varje socken och kyrka i stiftet sitt eget sigill. Följ med 

på en resa som börjar vid tiden kring reformationen i Danmark och slutar 

med 1863 års borgerliga sockenkommun. I sockensigillen förenas bild, text och kontext till unika vitt-

nesmål om kyrkornas värnhelgon och identiteter, om livet på sockenstämmorna och om socknarnas 

rättsliga betydelse. Kanske får du höra något om just din hemsockens sigill! 

Mattias Karlsson är doktor i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Han arbetar som arkeolog vid Kulturen och 

är inblandad i en rad olika pågående projekt, bland annat forskning som rör kyrktak, källor till gamla Lund och 

Allhelgonaklostret i Lund. 

 
30 mars: Bengt Liljegren 

Karl XII – hjältekonung eller galning? 

Karl XII var en sällsam människa. Hemlighetsfull, egensinnig och självs-

våldig. Redan samtiden hade svårt att begripa sig på honom, och det-

samma gäller i lika hög grad eftervärlden. I sitt föredrag berättar Bengt 

Liljegren, som under flera år ägnat sig åt Karl XII, den fascinerande 

historien om vår siste stormaktskung. 

Bengt Liljegren är lärare, historiker och författare från Lund. Han har haft stora 

framgångar med biografier över t.ex. Karl XII, Alexander den store och Winston 

Churchill. Hans senaste bok är en levnadsteckning över John F. Kennedy. 



13 april: Håkan Jönsson 

Kaffe – med mjölk?! 

Att ha mjölk i kaffe tillhör för många de mest triviala vardagssysslorna. 

Men fram till 1980-talet var det en ovanlig syn, och ytterligare 50 år till-

baka framställdes mjölk och kaffe som symboliska motpoler och bittra fi-

ender. Föredraget tar oss på en historisk resa i fikandets Sverige, från 

Mjölkpropagandans dagar över 1980-talets café au lait-kampanjer till da-

gens lattemammor och baristor som gör hjärtan i caffelatten.  

Håkan Jönsson är lektor vid Institutionen för livsmedelsteknik och docent vid Avdelningen för etnologi vid Lunds 

universitet. Han har sedan flera år forskat kring den gastronomiska utvecklingen i Sverige. Han är också vice 

ordförande i den europeiska arbetsgruppen för etnologisk matforskning, SIEF Food WG.  

 

2 juni: Gertie Ericsson, Jimmy Juhlin och 
Anders Håkansson 

Elleholmsprojektet och Hunehals borg 

Föreläsningen behandlar två arkeologiska projekt, ett vid borgen Sjöborg 

2016–2020 i Elleholm och ett vid Hunehals borg 2018–2021 i Kungsbacka 

kommun. Gemensamt för dessa är att det handlar om medeltida befäst-

ningar i det danska kungariket. Borgarna är kända sedan tidigare men idag kan de undersökas med 

nya metoder och frågeställningar. Okända strukturer har kommit i dagen och man har kunnat klar-

göra en del dateringar.  

Gertie Ericsson är arkeolog vid Kulturen och doktorand i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Jimmy Juhlin är 

1:e antikvarie i byggnadsvård på Blekinge museum. Anders Håkansson är doktor i historisk arkeologi och chef 

för Kulturmiljö Halland.  

 
16 juni: Caroline Ahlström Arcini  

DNA inom Arkeologi – möjligheter, svårigheter och 

framtida utmaningar 

Hur är det möjligt att studera DNA i arkeologiska material? Vilka är de ti-

diga svårigheterna? Hur används DNA idag inom arkeologin och hur det 

kan hjälpa oss att besvara frågeställningar som vi inte annars kan komma 

åt? Föreläsningen innehåller några exempel och Caroline berättar om hur 

man som arkeolog bör tänka vid en undersökning.   

Caroline Ahlström Arcini är doktor i medicinens historia vid Lunds universitet och arbetar sedan mer än 30 år 

som osteolog vid Arkeologerna, Statens historiska museer. Hon har skrivit ett flertal böcker, som bland annat 

rör Lunds tidiga invånare. Foto: Gunnar Menander. 


